
أن يجففب اللسففليمية, ولهففذا البل د فففي انتشارا الناس أكثر هم والاشاعرة
أو المففذهب هففذا يتقلففص حففتى عليهففم الففر د ونعرف تمايما يمذهبهم نعرف
هذه : نثبت الحق, يقولون إلى يزيله أن تعالى الله بالكلية, ونسأل يزول

يمففا للنصففوص السففتعمالهم فففي يقولففون ل, ولذلك وغيرها السبع الصفات
ونحففن نففؤوله أن يمعنففاه, وإيمففا نففدري ونقول: ل نفوضه أن هذا: إيما لسوى

وفففي تحريف, طيب عليه  دليل ل الذي التأويل لن تحريفا تأويلهم نسمي
أو أولننه    التشننبيه أوهننم نننص وكل: "  عقيففدتهم ناظم يقول ذلك

بمعنففى أولنففاه أو فوضففناه عجيففب, إن " واللففه تنزيهننا ورم فننوض
: ل قلنففا إذا لن العيب, وجهففه في وقعنا بل التنزيه نرم لم فإننا التحريف

كتابفا علينفا أنفزل اللفه أن يعنفي يمعنفى, فهفذا نعلفم المعنفى, ل هذا نعلم
العبففد بفعففل تتعلففق أيمففور في يمعناه يدرى ل يمعناه, وليته يدرى ل يمجهول

اتهام في بل ء في أيضا وقعنا حرفناه العقيدة, وإن في والطهارة كالصلة
اشففي ء الحففق, وكلهمففا خلف كففان يما إل لعبا ده يبين لم أنه وجل عز الله

يمففن التفويض أهل قول : إن يقول الله رحمه اللسلم اشيخ إن كبير, حتى
فففي القففدح للفللسفففة فتففح الففذي هو واللحا د, وأنه البدع أهل أقوال اشر

للقففرآن بالنسففبة عجففم وأنتففم المعنففى تعرفففون ل كنتم : إذا وقالوا الدين
عشوا ء.  خبط يخبطون نعرف, وصاروا نحن العربي

والعلففم صفففات: الحيففاة لسففبع للففه يثبتون الاشاعرة يمذهب إلى نعو د الن
مع والقدرة والرا دة ليفس لهفا إثبفاتهم ذلفك والكلم, ويمفع والبصفر والس
: اللففه يقولففون بففالكلم, الكلم يمثل والجماعة, نضرب السنة أهل كإثبات

القففائم المعنى هو كليمه أبدا, وإنما يمسموع بصوت يتكلم هو يما وجل عز
قففال يمخلففوق, فلمففا الكلم عن عبارة هو فإنما العبا د يسمعه بنفسه, ويما

صل ة خمسين عليك فرضت ( إني:  ولسلم عليه الله صلى لنبيه الله
بنفسه, القائم المعنى هو الكلم قاله, لن يما يمعناه, الله أو اللفظ  بهذا)

نفسه, في عما تعبر ولسلم عليه الله صلى النبي لسمعها أصواتا خلق لكن
الجهميففة, قففول يمففن أخبففث هذا قولهم لوجدنا تفكرنا لو الن الله لسبحان

لكنففه ويمسففموع يمخلففوق الله : كلم قالوا صراحة عندهم الجهمية ؟ ليش
وق, هفؤل ء وق غيفر اللفه : كلم قفالوا يمخل يمسفموع, هفو غيفر لكنفه يمخل

نفسففه, أيهففم فففي عمففا تعففبر تسففمع أصواتا ويخلق بنفسه القائم المعنى
كلم : هففذا يقولففون هذا, الجهميففة القرآن أيدينا بين الجهمية, يما ؟ أصرح

اللففه كلم هففو يمففا : ل, هففذا يقولففون يمخلففوق, الاشففاعرة لكنه حقيقة الله
بففالنفس, القففائم المعنففى هو الله الله, وكلم كلم عن عبارة حقيقة, هذا



قال كما أحسن نقول نحن حسن, لكن غير الول, وكلهما ؟ أحسن أيهم
يمففا أنففه ) يمففع) مسننتقر خير يومئذ الجنة (( أصحاب:  وجل عز الله
قيل صفات لسبع أثبتوا الاشعرية حال كل على النار؛ أهل يمستقر خير فيه

: قفالوا ؟ لسفواها يمفا ونكفر السفبع الصفات إثبات على الدليل هو لهم: يما
إثبففات علففى يففدل ولففم الصفات هذه إثبات على  دل العقل, العقل الدليل

يثبففت فيمففا اللففه يحكمففوا ولففم للففه يثبتون فيما العقل حكموا غيرها, إذن
نفسففه علففى يحكففم الذي وجل, يمن عز الله حق في عدوان لنفسه, وهذا

ولنففا خاطبنففا : اللففه قففالوا الله على تحكمون وجل, أنتم عز الله ؟ لنفسه
هففذه علففى عقليففا  دليل : طيب, أعطونا العقول, قلنا نعمل أن لبد عقول

دل عقليفة, اليجفا د أ دلفة نعطيكفم : نعفم السفبع, قفالوا الصففات علفى ي
تتواجففد المخلوقففات نففرى أننففا اشيئا, ويمعلففوم يوجد ل العاجز القدرة, لن

الكائنففة المخلوقففات طيففب القففدرة؛ على يدل فشيئا, قالوا: إيجا دها اشيئا
قمففر وبعضففها اشمس وبعضها جمل وبعضها حصان وبعضها إنسان بعضها

الرا دة, لففول علففى يففدل التخصففيص أرض, هففذا وبعضففها لسففما ء وبعضففها
والقففدرة, هففذه الرا دة أثبتنففا كففذا, إذن وهففذا كففذا هففذا صففار يمففا الرا دة

الشففمس نففرى تصففا دم, لففم ول تناقض فيها يما يمتقنة يمحكمة المخلوقات
يدل يمتقن بالنجوم, يمحكم أو بالقمر أو بالرض اصطديمت اليام يمن يويما
والرا دة العلففم العقل: وهي طريق عن صفات ثل ث ثبت العلم, إذن على

بففذلك بحففي, فثبتففت إل تقففوم أن يمكن ل الصفات والقدرة, قالوا: وهذه
أصففم يمتكلمففا, أو بصففيرا لسففميعا يكون أن إيما الحياة, قالوا: والحي صفة

النقص, عن يمنزه تعالى والله والثاني: نقص كمال أخرس, والول أعمى
هففذا علففى نففوافقهم قففد يمتكلمففا, فنحففن بصففيرا لسففميعا يكففون أن فوجب

ونحففن الشففرع عليهففا  دل هذه لسوى يما ذلك, لكن على  دل ونقول: العقل
الشففرع, ويمففن عليه  دل ذلك لسوى اشي ء, نقول: يما آخر إلى يمعهم نتنزل

قد ال دلة المدلول, لن انتفا ء يستلزم ل المعين الدليل انتفا ء أن المعلوم
الففتي الصفات على يدل لم العقل أن قدرنا واحد, فإذا يمدلول على تتعد د
بدليل يثبت الشرع, والشرع عليها  دل فقد السبع لسوى لنفسه الله أثبتها
جففواب، واحففدة, هففذا  دليل, هذه له يكون أن المهم وبثلثة وبدليلين واحد

: ونقففول الصفففات بقيففة على يدل لم العقل كون يمن نمنع أن آخر جواب
فقففط, السففمع عليففه  دل يمففا ويمنهففا العقففل عليه  دل يما يمنها الصفات بقية

يمففن ؟ هذا الرزق, يممن بسط الوبا ء رفع النبات إنبات المطر إنزال فمثل
أقففوى واضحة  دللة الرحمة على يدل ؟ هذا عليه يدل وجل, يماذا عز الله



ل الرا دة علففى التخصففيص  دللففة الرا دة, لن علففى التخصففيص  دللففة يمن
ننشففب أحيانففا العلففم طالبة المختص, حتى العلم طالب إل ذاك إل يفهمه

هففذه كففون لكففن ؟ الرا دة على التخصيص  دلت وإياهم, يقول: كيف نحن
هففو الرحمففة, هففل علففى تففدل النقم واندفاع النعم النافعة, حصول اليمور
الصففباح فففي بيته يمن يخرج العايمي العايمي، واضح, حتى ؟ واضح أو خفي
عففايمي وهو ورحمته الله بفضل : يمطرنا فيقول الليل في المطر جا ء وقد

عنففه فلنففا عليففه يفدل ل العقففل أن زاعميففن نفيتمففوه يما : الن لهم فنقول
:  جوابان
العقففل : إن نقففول عليففه, بففل يدل ل العقل أن نسلم ل أننا الول الجواب

. بالجملة لكن صفة كل على يدل ل كان وإن عليه يدل
القففرآن السففمع عليه  دل لكن عليه يدل ل العقل أن : هب نقول : أن ثانيا

آخففر, بففدليل الشففي ء يثبففت ل أن العقل  دللة انتفا ء يمن يلزم والسنة, ول
يمفيففدة قاعففدة المدلول, وهففذه انتفا ء يستلزم ل المعين الدليل انتفا ء لن

طففرق ؟ طريففق يمففن لهففا كففم يمحسففوس, يمكففة بشي ء ذلك لكم وأضرب
طريففق قطففاع لوجففو د يمعه السير يمتنع الطريق هذا أن قدر يمتعد دة, فإذا

يمففن يمكففة إلى نصل أن يمكن ذلك, أل اشابه يما أو أفسدته أيمطار وجو د أو
وجففدنا لكففن ال دلففة يمففن  دليل انتفى المعاني, إذا بلى, هكذا ؟ آخر طريق

هففذا  دام ل, يمففا ؟ قائم غير ال دلة أحد لن المدلول هذا ننكر هل آخر  دليل
آخر.   دليل فهناك قائم غير الدليل
ول تمثيففل ل الولسففط القففول إلففى والجماعففة السنة أهل الله هدى ولذلك
أو القففرآن فففي نفسه به وصف يما جميع وجل عز لله : نثبت قالوا تعطيل

صففحت فيمففا للسنة بالنسبة القيد هذا بد ل السنة, لحظوا به صحت فيما
: يما تقل ل القرآن ، يموضوع أو ضعيف هو يما الحا ديث يمن السنة, لن به

بففه صففحت يمففا أو تقيففد أن لبد السنة صحيح, في كله لن القرآن في صح
أثبففت وجل عز الله كان نتهيب, إذا ول نتحااشى ول صفة كل السنة, نثبت

يمففن نتهيففب أن علينا ) هل) مبسوطتان يداه (( بل:  وقال يدا لنفسه
نخالف, أثبففت أن الهيبة أبدا, بل يجوز ل ؟ نتهيب أن لنا هل بل اليد إثبات

ل, التهيب ؟ الوجه إثبات يمن تتهيب وجها لنفسه ربك تبالي, أثبت ول اليد
هففذه علففى لكففن نثبتففه أن فيجففب الله أثبته يما الوجه, أيما نفي يمن حقيقة

المخلففوق, كففوجه وليففس وجففه : للففه اشي ء, فنقول كمثله القاعدة: ليس
ل لمففاذا ؟  دليلففك : يمففا قائففل قففال المخلوقين, فففإن كأوجه ليس أنه يقينا

). ) شيء كمثله (( ليس دليله:  ؟ المعروف الوجه على الوجه تحمل



صننفا والملننك ربك (( وجاءالقيايمففة:  يففوم يففأتي أنه تعالى الله أثبت
اللففه : نصف نقول نتهيب ل, يما ؟ بالمجي ء الله تصف أن ) أتتهيب) صفا

أاشففبه يمففا أو لسففيارة أو فففرس على الملك كمجي ء هو هل بالمجي ء, لكن
أنه لنفسه الله بجلله, أثبت يليق يمجي ء كذلك, لكنه ليس ل, يقينا ؟ ذلك

اللفففظ: بهففذا لسبعة تبلغ القرآن يمن يمواضع عدة في العرش على الستوى
هففو ل, بففل ؟ للففه ذلففك تثبت أن تتهيب  هل)) العرش على (( استوى

السففتولى, لن  بمعنففى)) (( استوى:  أقففول أن حقيقففة, أتهيففب يمسففتو
إيمانففا أؤيمن يمواضعه, لكنني على للكلم تحريف الستولى بمعنى استوى

يمففن حففال أي في المخلوقين الستوا ء يماثل ل اللستوا ء هذا أن فيه اشك ل
عليففه السففتويت يمففا أزيففل لففو البعيففر على أو الفك على الحوال, الستوائي

كففذلك, ليففس ليففس العففرش علففى اللففه السففتوا ء اشففك, لكففن ل لسقطت
غيففره, لكنففه وعففن العففرش عن غني الله العرش, لن إلى احتياج الستوا ء
ذنففب الوهففام, ويمففا تغركففم ل العقيففدة ولسففلطان, حققففوا عظمة الستوا ء

ا بكفل أؤيمفن : أنا قال إذا النسان هفذا ذنبفا, بفل ليفس ؟ لنفسفه أثبتفه يم
أن وهففو واحففد اشففي ء يجب وجل, لكن عز لله واللستسلم النقيا د حقيقة
 وقال)) المثال لله تضربوا (( لقال:  الله له, لن يمثيل ل بأنه تؤيمن

ذلففك,  وأاشبه)) أندادا لله تجعلوا )) (( ول شيء كمثله (( ليس: 
نفسففه عففن أخففبرك وهو يعلم الذي هو وجل عز الغيب, الله تعلم ل وأنت
وصدقنا.  : آيمنا فقل بكذا
عطلففوا : قسففم أقسففام المعطلففة أن اللففه رحمففه اللسففلم اشيخ ذكر وقد

واللسففم الصفففة عطلوا اللسم, وقسم  دون الصفة عطلوا البعض, وقسم
نصفففه لكففن ثففابت بشففي ء اللففه نصففف : ل قالوا بمعنى إثباتا, يعني ل نفيا

بثففابت وصفففناه بالثبففات, إن ول بالنفي ل نصفه : ل قالوا بالنفي, وقسم
بالمعدويمات.   اشبهناه بمنفي وصفناه وإن بالموجو دات اشبهناه

"الكتففب:  بعففض في ) نرى) شيء كمثله (( ليس:  تعالى قوله طيب
؟ له يمثل ل الله : إن قولنا يماثل التعبير هذا  فهل" له شبيه ل الله إن

بقولنا التعبير يمن خير تمثيل بل ذلك بإثبات : نؤيمن بقولنا التعبير ل, ولهذا
ون: أنهفم بأيفدينا الفتي الكتب أكثر نرى أننا يمع تشبيه بل ذلك : نثبت يقول

القففرآن تعففبير أولى, أول: لنه تمثيل بل نقص, التعبير هذا تشبيه, لكن بل
. أولى فهو تريد التي المعاني عن السنة أو بالقرآن تعبر أن أيمكنك وكلما

يمففن : كففل ويقولففون الصفففات إثبات به يعنون قوم عند التشبيه : أن ثانيا
المخففاطب هففذا وكان تشبيه بل : أنت قلت فإذا يمشبه فهو صفة لله أثبت



التشففبه إن اشيئا, ثففم تثبت ل أنك يمنك فهم الثبات إل التشبيه يمن يفهم ل
لبففد يمكن, لنففه ل فهذا وجه كل يمن التشبيه نفيت احتمالت, إن له أيضا

حيففاة عنففدنا يمثل الصفة, فالحيففاة أصل في والمخلوق الخالق يشترك أن
يمماثلة حياتنا تكون أن المنفي يموجو د, لكن الحياة حي, أصل تعالى والله
تعالى الله وجل, فإن عز الله عند ويموجو د فينا يموجو د الله, السمع لحياة

عففز والففرب يموجو دون نحن الصل, وجو دنا في ااشتراك يمن لسميع, فلبد
أولففى التمثيففل بنفففي التعبير جرا, فصار الوجو د, وهلم واجب كذلك وجل
التشبيه.  بنفي التعبير يمن

؟ يمففن علففى ر د ) هففذا) البصنير السنميع (( وهو:  تعففالى قففال طيب
الممثلففة؛ علففى))  شننيء كمثلننه (( ليسالولففى:  المعطلة, والجملة

:  يمعنيان له وجل عز الله ولسمع السمع ذو أي السميع
)) الدعاء لسميع ربي (( إن:  تعالى كقوله : اللستجابة الول المعنى
كونه يمجر د لن فقط يسمعه أنه المرا د يمستجيب, وليس أي لسميع يمعنى

)) الدعاء لسميع ربي (( إنالفائدة, لكن:  قليل يستجيب ول يسمعه
أيضا, أي ذلك اشك, ويمن ل لسماعه تستلزم إياه يمستجيبه, والستجابته أي
لمننن اللننه " سمع:  المصلي اللستجابة, قول بمعنى السماع كون يمن

قلففت كمففا له, لن الستجاب ؟ له الستجاب أو صوته لسمع أنه  يعني" حمد
قففال لففو للففداعي, ولهففذا بالنسبة اشيئا يفيد ل الصوت لسماع : يمجر د لكم
بأذني, ألسمع : ألسمع, يعني تقول تساعدني أن أرجوا فلن : يا إنسان لك
كنففت : إذا لففك لسيقول يستفيد, لنه ل ؟ يستفيد ل أو هذا يمن يستفيد هل

اللسففتجابة فمعنففاه السمع يمن للدعا ء أضيف يما كل أعطني, فصار تسمع
. طيب
علففى يخفففى ل أنففه المسموعات, بمعنى : إ دراك السمع يمن الثاني النوع
اشففي ء, كففل يسففمع اللففه بففان, فففإن أم خفففي بعد أم صوت, قرب أي الله

دد:  تعففالى قففوله أرأيتففم قق قع ((  مم هه قسنن للنن قل ال دو متنني ققنن لل قك ا هلنن مد قجا مفنني هت
قها مج دو مكي قز قت دش قت قلى قو مه مإ لل هه ال لل هع قوال قم دس قما قي هك قر هو قحا ]1)[المجا دلفففة:) قت

هفذه كفانت الفذي المكففان العففرش, وأيففن علفى السفما ء فففي ؟ اللفه أين
للننه " الحمد:  عنهففا الله رضي عائشة الرض, تقول في ؟ فيه تشتكي
عليننه الرسننول تجننادل كننانت لقنند الصوات سمعه وسع الذي

" حننديثها بعض علي يخفى الحجر ة لفي وإني والسلم الصل ة
المجا دلففة اشففي ء, لسففمع عليففه يخفففى ل وجل عز الحجرة, والله في وهي

اشايمل ال دراك لسمع بمعنى لسمع المشكلة, إذا حل وأنزل التحاور ولسمع



للحاطففة, أو للتهديففد أو للتأييففد يكففون أن إيمففا السمع هذا صوت, ثم لكل
قوله يمثل للحاطة, التأييد أو للتهديد أو للتأييد يكون أن : إيما أقسام ثلثة

أسنمع معكمننا إننني تخافا (( ل:  وهففارون لمولسففى وتعففالى تبففارك
تأييففدا  ؟)) وأرى (( أسمع:  وجففل عففز اللففه قففال لمففاذا ) هذا) وأرى

وجففل, هففذا عففز أيمففره لكما, واليمر يقال ويما تقولن يما ألسمع لهما, يعني
. التأييد به يرا د لسماع

(( أم:  وتعففالى تبففارك اللففه قففول يمثففل التهديففد بففه يففرا د : يمففا الثففاني
لنديهم ورسنلنا بلنى ونجنواهم سنرهم نسنمع ل أنننا يحسبون

أنففه يخففبر اللففه أن يمجففر د المففرا د ليس ؟ الية بهذه المرا د ) يما) يكتبون
((:  تعالى قوله هذا التهديد, ونظير بذلك ونجواهم, المرا د لسرهم يسمع
)) أغنينناء ونحننن فقيننر الله إن قالوا الذين قول الله سمع لقد
تهديد,   فهذا)) قالوا ما (( سنكتب:  قوله بدليل تهديد هذا

تعففالى بففأنه إخبففار))  البصير السميع (( وهويمثل:  يخبر الحاطة: أن
أخففبر تعففالى اللففه فففإن المجا دلة قصة في لسمعا, وكما اشي ء بكل يمحيط
لسمع إلى السمع, ينقسم في ثانية يمرة بها, أعو د يمحيط أنه ليعلمنا بذلك

تعففالى قوله يمثاله المسموع, الول إ دراك بمعنى ولسمع اللستجابة بمعنى
لمننن اللننه " سمع:  المصلي ) وقول) الدعاء لسميع ربي (( إن: 

". حمد
:  أقسام ثلثة إلى ينقسم والثاني

. التأييد به يرا د يما الول
. التهديد به يرا د : يما والثاني
اليمثلة.  الحاطة, وعرفتم به يرا د : يما والثالث
:  يمعنيان  لها)) (( البصيرطيب: 
. بالبصر الشي ء : إ دراك الول المعنى
تعففالى اللففه المعنيين, فبصر  تشمل)) (( البصير: العلم, فهنا:  والثاني
البصفر تتضفمن بصففير أن علففى عليه, والففدليل يخفى ل اشي ء بكل يمحيط
لحرقننت كشننفه لننو النور ( حجابه:  الصففحيح الحففديث فففي قففوله

لحرقففت  يعنففي) خلقنه مننن بصره إليه انتهى من وجهه سبحات
هففذه لحرقففت اشففي ء, فففالمعنى كففل إلففى ينتهي الله بصر اشي ء, لن كل

الله.  إل إله ل اشي ء كل والعظمة البها ء هي السبحات, والسبحات
 ويمعلففوم)) تعملون بما (( بصير:  تعالى قوله يمثل عليم بمعنى بصير

البصففير يعلمها, فإذا والله ترى ل أاشيا ء قلوبنا ترى, في ل أاشيا ء نعمل أنا



إ دراك بمعنففى يمعنيففان: بصففير البصر, وله ذو أي وجل عز الله ألسما ء يمن
ببصره. المرئيات

العليم. : بمعنى والثاني 
المعنففى نعلففم أن المقصففو د فليففس وصفاته الله ألسما ء لسمعتم إذا إخوتنا

يمففن نخففاف أن لنففا أوجب لسميع أنه علمنا بها, فإذا لله نتعبد أن فقط, بل
نحففذر أن لنففا أوجففب بصففير أنه علمنا يسمع, إذا الله لن الله يغضب قول
اللسما ء هذه ويراه, ففي يبصره تعالى الله الله, لن يغضب فعل كل يمن

يخففالفه أن يمففن وجففل عز الله يحذر أن للنسان تربية بها الله يخبرنا التي
فعل.  أو بقول

الكلم أاشففبعنا ) ولعلنففا) البصنير السنميع هو شيء كمثله (( ليس
اللففه أثبتففه يمففا : إثبففات أيمرين على عقيدتك تبني أن اشي ء هذا, وأهم في

. السنة أو القرآن في لنفسه
له.   يمثيل ل أنه المماثلة والثاني: نفي

؟ يممففاثل تكففون ل أن بففدون الصفففة نكيففف أن علينففا آخر: هل اشي ء بقي
تقننف (( ول:  قال تعالى لله ا لن الصفة نكيف أن يجوز الجواب: ل, ل

دل:  وجففل عففز ) وقففال) علم به لك ليس ما هقنن قمننا ((  لن قم مإ لر قي قحنن ببنن قر
قش مح قوا قف دل قر قما ا قه قها قظ دن قما مم قن قو قطنن قم قب دثنن مل قي قوا دغنن قب دل مر قوا دينن قغ بق مب قحنن دل ا

دن قأ هكوا قو مر دش مه هت لل دم قما مبال دل قل بز قن مه هي ننا مب قطا دل دن هس قأ هلوا قو هقو قلى قت مه قع لل ال
قن ل قما همو قل دع وجففل, عففز اللففه كيفيففة علمت أنت ] هل33) [العراف:) قت

بففأنه ينففزل, أؤيمففن كيف أ دري ل لكن ينزل بأنه أؤيمن صفاته, ل, أنا كيفية
يجففوز ل السففتوى, فالكيفيففة كيففف أ دري ل ولكففن العففرش علففى السففتوى
تخيففل كل يمن أعظم الله بها, لن ينطق أن يجوز يتخيلها, ول أن للنسان

أن لبففد المتخيل هذا صنما, لن تعبد لسوف فإنك تخيلت لو تتخيله, ولنك
الممثلين, جنس يمن تتخيله, فتكون الذي هذا تعبد أنك تصور عندك يكون
والممثل عدما يعبد " المعطل:  قال القيم لبن النونية يمقديمة وفي
فنني ( تفكرواالثر:  في جا ء الكيفية, ولهذا تتخيل ل  إذا" صنما يعبد
فيهففا, السففما ء تفكففر  اليففات) اللننه ذات فنني تفكروا ول الله آيات

تسففتطيع يمففا بقففدر فيهففا تفكففر الخرى المخلوقات البشر النجوم والرض
تتفكر, طيففب ل الله, ل، ذات في وجل, لكن عز الخالق على بها لتستدل

نتفكر أن يجب نعم, بل ؟ وصفاته الله ألسما ء يمعاني في نتفكر أن لنا هل
يا له قيل الله رحمه يمالك اليمام الكيفية, لسئل غير المعنى, والمعنى في
؟ السففتوى  كيففف)) اسننتوى العننرش علننى (( الرحمنالله:  عبد أبا



حيففا ء رألسففه وأطففرق عرقا يتصبب قام  ؟ يمالك لليمام حصل يماذا أتدرون
الكلمة هذه علينا تمر أخوف, نحن يمنه كان أعرف بالله كان وخجل, ويمن

هففم الففذين بففالله المعرفففة أهففل اشيئا, لكن القلوب في تؤثر ل الرياح يمر
رألسففه رفففع عرقففا, ثففم يتصففبب وقففام برألسففه يتأثروا, أطرق أن لبد أهله

معقننول غيننر والكيننف مجهننول غيننر السننتواء هننذا " يا:  وقال
مننا يعننني ن أراك ومننا بدعننة عنننه والسؤال واجب به واليمان

هفم هفؤل ء عنففدي؛ لفه يمقفام ل ففأخرج بفه أيمر  ثم" مبتدعا إل ن أظنك
نعلففم ل بما وجل عز الله يخاطبنا أن يمكن ول يمعلويمة الرجال, فالمعاني

ول المعنففى أتصففور : كيففف قائففل قففال يمجهولة, فففإن الكيفيات أبدا, لكن
علففى صففعد : فلن لففك أقففول لففو لسففهل, الن : هذا قلنا ؟ الكيفية أتصور

أنفه يمففع صففعد كيففف تعففرف هففل نعم, لكففن ؟ صعد يمعنى السطح, تعرف
صففعد ورجليففه, يمكففن يديه على صعد صعد, يمكن كيف تعرف ل ؟ يمثلك

نففاس فيففه يديه, يمففا على يمشي صعد يمحمول, يمكن صعد بعربية, يمكن
جماعففة, يمففن يففا يديه على يمشي يمن اشاهدنا ؟ الن أيديهم على يمشون

أظنه يما هذه ؟ رألسه على يمشي الخر, ويمكن الطرف إلى الطرف هذا
قيففل إذا الن نحففن حففال كل على الرأس, لكن على ينقز أن يمكن ل لنه

يمففا ؟ صعد كيف الصعو د, لكن يمعنى أعرف السطح, أنا على : صعد فلن
عففز الله بأن نؤيمن واقع, فنحن أيمر الكيفية  دون المعنى عقل تدري, فإذا

ل كيفيتففه, ويمففا نففدري ول ذلففك نكيففف ل لكففن العففرش على الستوى وجل
تقف (( ول:  وجل عز الله قال فيه, كما نتكلم أن يجوز ل كيفيته ندري

كننان أولئننك كل والفؤاد والبصر السمع  إن علم به لك ليس ما
جدا يمهم كلم الكلم, لنه بهذا ينفع أن تعالى الله ) أرجوا) مسئول عنه
أن ول نفسففية راحففة النسففان يسففتريح أن يمكففن العقيففدة, ول فففي كلم

للففه والجماعففة, نثبففت السنة أهل يمذهب لزم إذا إل الشبهات على يتخلى
إثبفات ل تنزيفه إثبفات نفسفه, وإثباتنفا عفن نففاه يما وننفي لنفسه أثبته يما

الموفق.  تعطيل, والله نفي ل تنزيه نفي تمثيل, ونفينا
هففو وحكايففة, يمففا اللففه كلم عن عبارة القرآن قول بين الفرق : يماالسائل
؟ الفرق
يكففون خلقه, قففد ويما نفسه في يما بين علقة ل أنه العبارة : الفرقالشيخ

كحكايففة لسففاعتين, الحكايففة أو لسففاعة بعففد ويخلقففه الن اشففي ء نفسه في
يسففمى عليففك, هففذا ير د وتكلمت جبال بين كنت إذا الن الصدى, الصدى

الحال.   في يسمع يما يكون أن يمنه يلزم حكاية, وهذا



بهففا جا ء التي عقيدته, هي في الله رحمه للموفق العبارة : هذه الشيخ...
ول كيف ل بذلك " نؤمنفسر, قال:  أحمد اليمام أحمد, نفس اليمام
يجعلففون الففذين التحريففف أهففل إليففه ذهففب يمعنى: يما ل  ويمرا ده" معنى
علففى  ر دا" كيف " ل:  قففال هففم, لنففه يعينففونه يمعنففى الصفففات ليففات

نفففاه الففذي بففالمعنى المعطلة, فالمرا د على  ر دا" معنى " ول الممثلة
ابتكففره الففذي المعنففى بففه المرا د الله رحمه قدايمة ابن وتبعه أحمد اليمام
. المعطلة هؤل ء

التمثيففل يقتضففي الصفففات آيات ظاهر يقول يمن على نر د : كيف الطالب
؟ ذلك  يمنع)) شيء كمثله (( ليس:  قوله أن  يمع...

 )). هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ل (( ربنا:  : قل الشيخ


